
 
 

 

    

 
 
Betreft: Infobrief vervolmaking motor 
 
Beste 
 
Deze folder informeert u over ons aanbod motorlessen voor diegenen die reeds een rijbewijs bezitten. 
Hierbij onderscheiden wij drie categorieën: 

 Iedereen die een rijbewijs A bezit, maar geen motorervaring heeft (bv. rijbewijs behaald vóór 1989) 

 Diegenen die vroeger met de motor gereden hebben, maar daar een tijdje mee gestopt zijn 

 Voor wie ervaring heeft, maar zich wenst te vervolmaken 
 

     Rijschool Merelbeke 

 
Rijschool Merelbeke houdt zich reeds meer als tien jaar bezig met het aanbieden van kwaliteitsvolle opleidingen 
naar vrijwel elk rijbewijs.  
Onze basisfilosofie is dat een goede rij-opleiding resulteert in een geslaagd examen. Vanuit dit standpunt 
organiseren wij ook cursussen op maat voor zij die geen examen hoeven af te leggen. De examenstress valt volledig 
weg. In onze opleiding voorzien wij daardoor meer ruimte voor de specifieke vraag van onze klant.  
Aangezien motorrijden vaak een individuele bezigheid is, voorzien wij enkel groepslessen op vraag of in een 
gevorderd stadium van de opleiding. 

 

     Onze prijzen 

 
De opmaak van het dossier kost 30,00 €.  

 Een uur praktijkles kost 75,00 €. U gebruikt onze lesmotor of uw eigen motor (hiervoor tekent u een 
verklaring afstand van verhaal). U krijgt hiervoor ook het gebruik van de beschermvest en helm. 
Inbegrepen zijn ook een volgwagen/moto, intercom, verzekeringen en btw. We rekenen er op dat u zelf 
zorgt voor een broek in een stevige stof en schoenen die de enkels beschermen en stevige handschoenen; 
om onze helmen proper te houden, vragen wij om een mutsje te dragen (u krijgt er eentje van ons dat u 
achteraf mag houden). 

 Indien u met meerdere kandidaten een cursus wenst te volgen, vraagt u een offerte op maat. 



 
 

 

   
 

 

A. Wel een rijbewijs, geen ervaring 

 
Als basisopleiding raden wij een minimum van 6 uren les aan. Wij voorzien een mix van behendigheidsoefeningen 

en remtechnieken op privaat terrein en bochtentechniek op de openbare weg. Deze lessen worden georganiseerd 

in blokken van twee of drie uren. 

 

Richtprijs: 480 € 

 

     B. Een rijbewijs, ervaring, maar het is even geleden… 

 

Voor deze groep adviseren wij vier uren rijles. Wij voorzien opnieuw een aangename mix van behendigheid op een 

privaat terrein en de openbare weg.  Dit kan in twee blokken van twee uren of meteen een ganse voor- of 

namiddag. 

 

Richtprijs: 330 €  

 

     C. Een rijbewijs, ervaring, maar u wil meer 

 

Afhankelijk van uw specifieke behoefte stellen wij een programma op. Dit kan doorgaan op privaat terrein en/of 

openbare weg. Wij voorzien vier uren les in 2 x 2 of een halve dag. 

 

Richtprijs: 330 €  

 

Voor verdere info kan je ook eens gaan kijken op www.rijschoolmerelbeke.be . Daar vind je ook de openingsuren 

van onze kantoren. De motorlessen worden steeds georganiseerd vanuit ons kantoor te Merelbeke.  

 
Zwijnaardsesteenweg 59      
9820 MERELBEKE      
Telefoon: 09/230 31 33     
www.rijschoolmerelbeke.be  
 
Algemeen:    Chantal De Keuster, info@rijschoolmerelbeke.be  
Verantwoordelijke planning:  Francis Roets, planning@rijschoolmerelbeke.be  

Vriendelijke motorgroeten! 

 

 

 

De Keuster Chantal 

Zaakvoerder 
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